
Ministerul Justiției - MJ 

Ordinul nr. 3216/2018 de modificare a Ordinului ministrului justiției nr. 1.940/C/2018 privind actualizarea numărului 
posturilor de notar public destinate judecătorilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție pentru anul 2018 

Text publicat în M.Of. al României - În vigoare de la 22 august 2018 

Având în vedere Adresa nr. 6.007 din 14.08.2018 a Uniunii Naționale a Notarilor Publici, înregistrată la Ministerul Justiției cu 
nr. 72.191 din 14.08.2018, prin care se solicită emiterea Ordinului ministrului justiției de modificare a Ordinului ministrului 
justiției nr. 1.940/C/2018 privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate judecătorilor de la Înalta Curte 
de Casație și Justiție pentru anul 2018, luând în considerare Hotărârea Consiliului Uniunii nr. 100 din 13.08.2018, prin care se 
propune actualizarea numărului de posturi de notar public cu un post în localitatea Iași, circumscripția Judecătoriei Iași, 
Camera Notarilor Publici Iași, destinat unui fost judecător al Curții Constituționale, în conformitate cu dispozițiile art. 21 alin. 
(2) din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, republicată, precum și ale art. 69 alin. (4) din Legea privind 
organizarea și funcționarea Curții Constituționale nr. 47/1992, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în 
temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu 
modificările și completările ulterioare, ministrul justiției emite următorul ordin: 

Art. I. - 

Ordinul ministrului justiției nr. 1.940/C/2018 privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate 
judecătorilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție pentru anul 2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
471 și 471 bis din 7 iunie 2018, se modifică după cum urmează: 

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins: 

"Art. 1. - 

Numărul de 2.589 de posturi de notar public, din care 2.427 de notari publici în funcție, 162 de notari publici suspendați, se 
actualizează cu 2 posturi vacante destinate judecătorilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție pentru anul 2018 și 1 post 
vacant destinat unui judecător al Curții Constituționale, potrivit anexelor nr. 1-16, care fac parte integrantă din prezentul 
ordin." 

2. Anexa nr. 9 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin. 

3. Anexa nr. 16 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin. 

Art. II. - 

Serviciul profesii juridice conexe și Uniunea Națională a Notarilor Publici vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin. 

Art. III. - 

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

p. Ministrul justiției, 

Nicolae Liviu Popa, 

secretar de stat 

București, 20 august 2018. 

Nr. 3.216/C. 


